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S K L E P 

 

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Edvarda Ščipiorja iz Kanala na seji dne 6. aprila 

2000 

 

s k l e n i l o: 

 

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o druţinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 

65/93, 71/94, 73/95 in 26/99) se zavrne. 

 

O b r a z l o ţ i t e v 

 

A. 

 

1. Pobudnik je slovenski drţavljan, ki je v Sloveniji tudi zaposlen in je po slovenskih predpisih 

zavezanec za plačilo dohodnine. Ţe od leta 1996 ne prejema več otroškega dodatka za svoja otroka, 

ki nista slovenska drţavljana, ţivita na Hrvaškem in tam nimata pravice do otroškega dodatka. 

Pobudnik je zanju vse do uveljavitve Zakona o druţinskih prejemkih (v nadaljevanju: ZDPre) prejemal 

polni otroški dodatek. Z uveljavitvijo ZDPre (leta 1993) se je otroški dodatek otrokom iz drugih republik 

bivše Jugoslavije, ki so pridobili pravico do druţbene pomoči po samoupravnem sporazumu o 

uresničevanju socialnovarstvenih pravic, na podlagi 58. člena ZDPre zmanjšal za 60%. Novi zakon je 

pravico do otroškega dodatka zagotavljal le do sklenitve ustreznih mednarodnih sporazumov z 

drţavami, ki so nastale na ozemlju bivše Jugoslavije, vendar najdlje eno leto od uveljavitve Zakona. 

Tudi novela ZDPre iz leta 1994 je pravico do izplačevanja otroškega dodatka otrok iz drugih republik 

bivše Jugoslavije zagotavljala le do sklenitve ustreznih mednarodnih pogodb, vendar ni več vsebovala 

dostavka, da se otroški dodatek izplačuje najdalj eno leto od uveljavitve zakona. Z novelo ZDPre iz 

leta 1995 je bil 58. člen v celoti črtan. Mednarodni sporazumi, ki bi urejali pravico do otroškega 

dodatka, še niso bili sklenjeni. Pobudnik je z razveljavitvijo 58. člena ZDPre izgubil pravico do 

otroškega dodatka. 

 

2. Pobudnik navaja, da je z zmanjšanjem oziroma z ukinitvijo otroškega dodatka izgubil ţe pridobljene 

pravice. Glede na to, da vprašanje otroškega dodatka za otroke iz drugih republik bivše SFRJ še ni 

urejeno z mednarodnimi pogodbami, je po menju pobudnika na tem področju nastala pravna praznina, 

ki je v nasprotju z Ustavo. Pobudnik navaja, da morajo na podlagi Konvencije Zdruţenih narodov o 

otrokovih pravicah (Uradni list SFRJ, št. 15/90; Akt o notifikaciji nasledstva glede konvencij 

organizacije Zdruţenih narodov in konvencij, sprejetih v Mednarodni agenciji za atomsko energijo, 

Uradni list RS, št. 35/92, MP, št. 9/92 - v nadaljevanju: KOP) drţave podpisnice (torej tudi Republika 

Slovenija) vsakemu otroku (nediskriminatorno) priznati pravico do ţivljenjske ravni, ki ustreza 

njegovemu telesnemu, umskemu, nravstvenemu in druţbenem razvoju. Eno od sredstev za 

zagotavljanje te ravni je po mnenju pobudnika tudi otroški dodatek, zato je razveljavitev določbe 58. 

člena ZDPre povzročila stanje, ki ni v skladu s določbo prve točke 27. člena v zvezi z 2. členom in prvo 

točko 3. člena KOP (korist otroka). Pritoţnik meni, da je pravica do otroškega dodatka pravica staršev, 

zato je on kot slovenski drţavljan postavljen v neenakopraven poloţaj nasproti drugim drţavljanom, ki 

za svoje otroke dobivajo otroški dodatek, kar naj bi predstavljalo kršitev enakosti pred zakonom (drugi 

odstavek 14. člena Ustave), pravice do socialne varnosti (prvi odstavek 50. člena Ustave), pravic in 

dolţnosti staršev (prvi odstavek 54. člena Ustave) in pravic otrok (prvi odstavek 56. člena Ustave). 

Omenjeno stanje pa naj bi bilo v nasprotju tudi z določbo prvega odstavka 153. člena Ustave o 

usklajenosti pravnih aktov. 

 

3. Vlada Republike Slovenije meni, da je pobuda neutemeljena. 



 2 

 

Navaja, da je določba 58. člena ZDPre v prehodnem obdobju, ko veliko število drţavljanov bivših 

jugoslovanskih republik ni imelo urejenega statusa, vsaj nekaj prispevala za otroke - tujce, kar je bilo 

po njenem mnenju vsekakor v korist teh otrok, ne pa kršitev mednarodnih obveznosti. Navaja tudi, da 

v Sloveniji nimamo univerzalnega otroškega dodatka, zato trditev pobudnika, da bi moral dobiti otroški 

dodatek za otroka, ki ni slovenski drţavljan in ţivi v tujini, ni utemeljena. 

 

4. V odgovoru na pobudo Drţavni zbor meni, da imajo drţave podpisnice KOP obveznosti iz te 

konvencije samo do otrok, ki so njeni drţavljani, do otrok, ki niso njeni drţavljani, pa le, če v njej 

prebivajo in če obstoji vzajemnost. Ukinitev otroškega dodatka se zdi Drţavnemu zboru vprašljiva le 

zato, ker oče otroka prispeva sredstva v vir, iz katerega se otroški dodatek izplačuje. 

 

B. 

 

5. Po ZDPre je pravica do otroškega dodatka opredeljena kot pravica staršev in ne kot pravica otrok. 

Za pridobitev te pravice mora posameznik izpolnjevati z zakonom določene pogoje, zato ta pravica ne 

gre vsem staršem, temveč samo tistim, ki so izpolnili z zakonom predpisane pogoje. Sklicevanje 

pobudnika, da je slovenski drţavljan, v Sloveniji zaposlen in da tu plačuje dohodnino, v tej zadevi ni 

relevantno. Republika Slovenija namreč nima uveljavljenega univerzalnega otroškega dodatka, 

temveč je pravica do te socialne dajatve oziroma njen obseg po prehodnih določbah ZDPre pogojen s 

socialnoekonomskim poloţajem druţine, v kateri otrok ţivi. Poleg tega prispevek v proračun 

posamezniku še ne zagotavlja avtomatično tudi prejemkov iz tega proračuna, temveč samo, če za to 

izpolnjuje z zakonom določene pogoje. Pravica do otroškega dodatka tudi ne izvira iz pravic iz 

delovnega razmerja in je zato od njega neodvisna. Zakonodajalec ima avtonomno pravico, da za 

različne potrebe v mejah svoje pristojnosti opredeljuje dejanska stanja in nanje veţe pravne posledice. 

To polje njegove presoje sme biti še posebej široko na področjih, kjer uresničuje načelo socialne 

drţave. Glede na to pobudniku niso bile kršene pravica do socialne varnosti (prvi odstavek 50. člena 

Ustave), pravice in dolţnosti staršev (prvi odstavek 54. člena Ustave), pravice otrok (prvi odstavek 56. 

člena Ustave), prva točka 27. člena v zvezi z 2. členom in prvo točko 3. člena KOP, niti ni bil 

postavljen v neenak pravni poloţaj nasproti drugim drţavljanom. Tako je neutemeljen njegov očitek, 

da mu je bila kršena pravica do enakosti pred zakonom (drugi odstavek 14. člena Ustave). Kršitev 

pravice do enakosti pred zakonom tudi ne more biti podana, ker otrok nima nobene "pristne zveze" z 

Republiko Slovenijo, ker ni niti njen drţavljan niti v njej ne prebiva. To dejstvo predstavlja razumen 

razlog za drugačno ureditev njegovega pravnega poloţaja. 

 

6. Skladnost pravnih aktov pomeni, da se mora niţji pravni akt gibati v mejah, ki mu jih vsebinsko 

zarisuje višji pravni akt. V konkretnem primeru mora zakon upoštevati okvire, ki jih določa Ustava. 

Glede na to, da ni bila kršena nobena od temeljnih pravic in svoboščin, ki jih navaja pobudnik in da 

pobudnik ni navedel kakšnih drugih razlogov, zaradi katerih naj bi bil ZDPre v neskladju z Ustavo, 

omenjenemu zakonu ni mogoče očitati neskladja s prvim odstavkom 153. člena Ustave. 

 

7. Ustavno sodišče je ta sklep sprejelo na podlagi drugega odstavka 26. člena Zakona o Ustavnem 

sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - ZUstS) v sestavi: predsednik Franc Testen ter sodnice in sodniki dr. 

Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Mirjam Škrk, dr. Lojze Ude in dr. 

Dragica Wedam-Lukić. Sklep je sprejelo s sedmimi glasovi proti enemu. Proti je glasoval sodnik 

Čebulj, ki je dal odklonilno ločeno mnenje. 

 

 

P r e d s e d n i k 
Franc Testen 


